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و افسـانه موهـوم مهماز و تاريخي رد اين داستان برسـاخته ترين داليل قرآني، روايي، عقلي

و بررسي قرار  گرفته است. در اين پژوهش است كه مورد بحث

، غرانيـق، آيـات شـيطاني، ويليـام مـونتگمري9قرآن، پيـامبراعظم:كليديهاي واژه

 وات.
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 مقدمه

و داستان و بـي ساختن خرافات و وارد سـاختن آن در بسـتر هاي موهـوم و اسـاس پايـه

و روايات پيامبر و، همواره از مهـم:و ائمه اطهار9تفاسير تـرين راهكارهـاي مخالفـان

هاي خرافي كـه ان اسالم در راه مبارزه با تعاليم ناب اسالمي بوده است. از جمله افسانهمعاند

و تضعيف سخنان آن حضـرت توسـط برخـي9در جهت تخريب شخصيت واالي پيامبر

و مفسران نيز بدون توجه به خاستگاه چنـين و برخي مورخان و پرداخته شده نابكاران ساخته

و دستاويز مستشـرقان قـرار داده داستان مجعولي، آن را در آثا افسـانه«انـد،ر خود نقل كرده

 يا آيات شيطاني است.» غرانيق

اند تا بـا بهـره ايم كه برخي قلم به دستان معاند كوشيدههاي اخير شاهد آن بودهدر سال

و تخيالت شاعرانه، اين داسـتان را بـه سـبكي جديـد  جستن از ابزارهاي هنري همچون رمان

و جاليـي امـروزي، جلـوه آفرينيباز اي ديگـر ببخشـند. نمونـه عينـي ايـنو آن را با رنـگ

در» آيات شيطاني«هاي وقيحانه، كتاب تالش اثر سلمان رشدي مرتد است. ايـن كتـاب كـه

هاي اسالمي در تمام نقـاط عـالم طراحـي شـده اسـت، بـر اسـاس اصل براي مقابله با جنبش

و نوي افسانه غرانيق پي و بـه شـكل ريزي شده اسـت هـاي سـنده آن، افسـانه غرانيـق را مكـرر

 گوناگون آورده است.

و برساخته، شيطان با دستبرد در وحي الهي مطالبي شرك آميـز طبق اين داستان خرافي

و آن حضرت نيز بـدون اطـالع از ايـن9را در قالب آيات الهي به رسول خدا القاء كرده

و بـر مـردم تـالوت كـرده اسـت تـا نيرنگ شيطان، همان سخنان را وحي الهي تلقي نمـوده

و بـه حقيقـت امـر رهنمـونش  اينكه شب هنگام جبرئيل او را از اين فتنـه شـيطاني آگـاه نمـوده

ساخته است. ويليام مونتگمري وات خاورشناس مسيحي، در آثار خود به اين افسـانه سـاختگي 

و يـق از زبـان وات پرداختـه به تفصيل پرداخته است. در اين پژوهش ابتـدا بـه بيـان افسـانه غران 

و تاريخي آن را مورديسپس با قرا ميو نقد بررسين قرآني، روايي، عقلي  دهيم. قرار

 معرفي

و اسـتاد بازنشسـته)، اسـالم William Montgomery Watt( ويليام مـونتگمرى وات شـناس

و اسالمي دانشگاه ادينبورو  خا،)University of Edinburgh(مطالعات عربي ورشناسان مسـيحي از



و تابستان12سال هفتم، شماره پژوهي خاورشناسان، قرآن/ 96 ش 1391، بهار

و پـژوهش پيرامـون قـرآن، سـاله97است كه بيش از شصت سال از عمـر اش را بـه مطالعـه

و سيره پيامبر اكرم آموزه و نيز مناسبات ميـان اسـالم9هاي اسالمي، تاريخ ، علوم اسالمي

و ده و بيش از سي كتاب كـرده ها مقاله بـه جامعـه علمـي عرضـهو مسيحيت اختصاص داده

و مطالعـات ترين آثار وات در حوزه است. مهم و سـيره نبـوي، قـرآن هاي مختلف تـاريخ اسـالم

و سياسـتمدار، مكـه  ميان اديان عبارت است از: محمد در مكـه، محمـد در مدينـه، محمـد پيـامبر

و انسـجام جامعـه، دوره  محمد، تأثير اسالم بر اروپـاي قـرون وسـطي، اسـپانياي اسـالمي، اسـالم

و مدرنيتـه، درآمـدي بـر گيري تفكر اسالشكل مي، انديشه سياسـي اسـالم، بنيـادگرايي اسـالمي

و مسـيحيت  و مسيحيان، اسالم در عصـر حاضـر، حقيقـت تاريخ قرآن، برخورد آراي مسلمانان

) )287ـ32/286،»مونتگمري وات؛ كشيش پيامبرشناس« فرمانيان،ديني در عصر ما

»غرانيق«شناسي مفهوم

به» غرانيق« و زيباست. جمع غُرنوق به معناي نوعي پرنده چنينهممعناي جوان شاداب

(طريحـي، مجمـع البحـرين، ذيـل واژه). مشـركان  آبي سفيد يا سياه رنگ نيـز آمـده اسـت

سه بت و منـات) را هاي (الت، عـزّي و از آنهـا اميـد(بلنـد پايـه) مـي» غرانيـق«گانه ناميدنـد

( ها با جملهبتشفاعت داشتند؛ لذا گاه به دنبال ذكر نام اين  و انّ هـاي تلك الغرانيـق العلـي

ميشفاعتهنّ لترتجي (مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ) آنها را بدرقه  ). 22/521كردند

 پيشينه

و نپذيرفتـهرا» غرانيـق افسانه«ياسالم هيچ يك از انديشمندان انـد، بلكـه آن را خرافـه

و معاندان قلمداد افسانهساخته  و9اند كه براي تضعيف موقعيت پيامبر اكـرم نمودهسرايان

م و پرداخته شده است. غير از معدود (جـامع البيـان، مسلمانان ساخته فسراني همچون طبـري

(الدر المنثور، 17/131 و سيوطي و نظر نقـل»غرانيق افسانه«) كه 4/366) را بدون اعمال نقد

ــرده ــ ك ــتان، ب ــل داس ــد از نق ــه بع ــري ك ــز زمخش و ني ــد ــتهيان ــار آن گذش ــاوت از كن تف

ا3/164(الكشاف، سن)، و اهل و مفسران شيعه مجعـولت به شـدت بـا ايـن داسـتانِ كثر علما

و به  آلوسـي از علمـاي اند.مختلف، جعلي بودن آن را اثبات كرده هاي گونهبرخورد نموده

مياهل سن ان نويسد: بسياري از محققـان،ت در اين خصوص انـدهكـار نمـود ايـن داسـتان را
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در سوره52ذيل آيه ابن كثير دمشقي.)9/169روح المعاني،( حج مي نويسد: اكثر مفسران

و مـن اسـنادنآنا اند، اما طريق همهغرانيق را نقل كرده جا قصهاين و مقطوع است آن مرسل

(تفسير ابن كثير،  فخـر رازي نيـز بـر ايـن بـاور.)5/387را در وجه صحيحي مشاهده نكردم

و غيركه است و صدور آن از ابن عباس بـه هـيچ وجـه موثقراويان اين حديث، ضعيف اند

سنمحمد بن اسحاقاز چنينهموي معلوم نيست.  مي،ت، از بزرگان اهل كند كه كتـابي ياد

و آن را سـاخته در اين  (مفـاتيح الغيـب،ن قلمـداد مـي زنـديقا زمينه نگاشـته .)23/237كنـد

ميطبرسي پس از نقل چنين هم نويسد: احاديث اين نقل در نزد اهل حديث، ضعيف داستان

(مجمـع البيـان، مـيهپيامبران از مضمون اين حـديث، منـزّو استو معيوب  .)7/146باشـند

رددر، نيز ابوالفتوح رازي شـماردن خرافي بـر مـي اين داستا تفسير خود وجوه بسياري را در

عال13/345(روض الجنــان،  المنثــور الــدر از پــس از نقــل ايــن داســتان مــه طباطبــايي نيــز)

و جمعي از تابع مي وافرمايد: اين روايت به چند طريق از ابن عباس ازايعدهن روايت شده

 اي كـه داللـت بـر عصـمت قطعيـه ادلّـه ولـي،انـد جمله حافظ بن حجر آن را صحيح دانسته

ح9پيامبر (الميـزان، ديث را تكـذيب مـي دارد، متن اين در.)14/397كنـد بيضـاوي نيـز

و غير قابلتفسير خود پس از  مينقل داستان، آن را مردود (انـوار التنزيـل، قبول ). برخـي4/75داند

رسـانند كـه بـا تعمـد پيدايش اين افسـانه جعلـي را بـه عصـر امـوي يـا عباسـي مـي از مفسران ريشه

(احسن الحديث، سازان وارد كتاب افسانه اهللا7/71ها شده است معرفت با افتـرا خوانـدن ايـن ). آيت

و محتـوايي بـه  و از نظر سندي و... دانسته داستان مجعول، آن را دستاويزي براي بدگويي مستشرقان

(التمهيد،  و نقد جدي آن پرداخته است اهللا چنينهم). 135ـ1/121بررسي از علمـاي معاصـر، آيـت

ب سبحاني، اين افسانه را با ميزان عقل، و (فروغ ابدي معنا تلقييپوچ .)339ـ329ت، كرده است

 وات در آثارافسانه غرانيق يا آيات شيطاني

و فرسـوده شـده9از نگاه وات، حضرت محمد كه در اثر مخالفت اهالي مكه خسته

وحيـي،بود، در انتظار وحيي بود كه اشكاالت رؤساي مكه را برطرف سـازد. در ايـن حـال 

و بـه بعضـي از خـدايان معابـد اطـراف مكـه اجـازه كردآمد كه از دو يا سه آيه تجاوز نمي

شـود، دريافت كه اين آيات از جانب خـدا بـه وي الهـام نمـي رو، از اينداد. ميانجيگري مي
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ميامر اين.خواست آنها را بپذيردمي هاي شيطاني است. نخستبلكه وسوسه دهد كـه نشان

و دعا نس بت به بعضي از موجـودات مـاوراي وي در اين مرحله از يكتاپرستي از اداي احترام

و( دانسـتند، امتنـاع نداشـته اسـته مـي طبيعي كـه آنهـا را نـوعي فرشـت  وات، محمـد پيـامبر

زمـاني بـوده كـه حضـرت:گويـد واقعـه مـي ايـن وات در شـرح جزئيـات.)33سياستمدار، 

 افـرأيتم«دهـد: ها را اجازه مـي آياتي در قرآن آورده است كه ظاهراً شفاعت بت9محمد

چندي بعد ». الثّالثة االخري وتلك الغراينق العلي وانّ شفاعتهنّ لترتجياتاللّات والعزّي ومن

و جاي آنهـا را گرفـت  أَفَـرَأَيتُم(؛وحي ديگري بر او نازل شد كه آيات پيشين را نسخ كرد

والْعزَّى ثَةَ الْأُخْرَى* الالَّتنَاةَ الثَّالمو*و *تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزَى*لَه اْلأُنثَىأَلَكُم الذَّكَرُ

يتَّبِعونَ إِلَّا سلْطَانٍ إِن من بِها ا أَنزَلَ اللَّهاؤُكُم مآبو ا أَنتُموهتُميمس ماءأَس هي إِلَّا وما إِنْ الظَّنَّ

ربهِم الْهدى من ).23ـ19/(نجم)تَهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم

بي:گويدوات در توضيح اين آيات مي متوجه شود، در آيـات9آنكه محمدشيطان

و شـگفت  پيـامبري كـه؛ زيـرا انگيـز اسـت نخستين فرو لغزيده بود. اين داستان بسيار عجيب

مي بزرگ كنـد. در حقيقـت، ايـن خود شرك اختيار مـي،دنكترين دين يكتاپرستي را تبليغ

و تصـور عجيب است كـه نشـان مـي اي واقعه به اندازه دهـد اسـاس آن صـحيح بـوده اسـت

و قبول آن را از مسلمانان خواسته باشـد نمي در،وانگهـي.رود كه كسي آن را اختراع كرده

قَبلـك(كند: قرآن آيه ديگري است كه تقريباً مطلبي اين گونه را بيان مي أَرسـلْنَا مـن وما

والَنَِبي إِ رسولٍ ُأمنيته فَينسـخُ اللَّـه مـايلْقي الشَّـيطَانُ ثُـم أَلْقَى لَّا إِذَا تَمنَّىمن في الشَّيطَانُ

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكح52/(حج)ي.(

در صدد بود راه آساني پيدا كند كه تجار ثروتمنـد9محمد:گويدميدر ادامه وات

د و هنگامي كه شيطان او را استيضاح كردبتوانند اوين اسالم را بپذيرند از، متوجه آن نشـد.

ـ هر چند ممكن است حقيقتي در آن باشدـ نظر وات، خواه اين داستان را قبول كنيم يا خير 

و» آيـات شـيطاني«نخسـت9رسـد كـه حضـرت محمـد ظاهراً چنين به نظر مي را آورده

 بر او نازل شده است. سپس آيات ديگري در نسخ آنها

و عقيــده از ديـدگاه وات، يكــي از جنبـه هــاي جالــب ايـن داســتان آن اســت كـه نظــر

هرچنـد:گويـد سـازد. او مـي را نسبت به زمان خـود بـر مـا آشـكار مـي9حضرت محمد

و بر وي نازل مي9حضرت محمد شـود، امـا ايمان داشت كه گوينده اين آيات او نيست

د كه اين آيات مخالف ديني است كه او مبلّغ آن است. در ابتدا متوجه نشده بو
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در ايـن زمـان9كـه آيـا خـود حضـرت محمـد پرسـش اين پاسخدر ادامه در وات

دارد: نخسـت بيـان مـي9مشرك بوده است يا خير، داليل چندي را در رد شـرك پيـامبر 

ر  وز راه از مكـه آنكه بايد توجه داشت كه سه رب النوع به سه زيارتگاه، واقع در فاصـله دو

طادرق داشتند؛ زيارتگاه الت تعلّ وئشهر و منـات بـين مكـه و مكـه، ف، عـزّي بـين طـايف

ميئطا دهد كه نخستين اثر آيات شيطاني در شـنوندگان ايـن بـود كـه بـهف. ظاهر امر نشان

و نخستين اثر آيات بعدي كـه آنهـا را آنان اجازه پرستش در اين سه زيارتگاه را مي داده است

ها خودداري كـرد. در نتيجـه، نسخ كرد، اين بود كه بايد از اين پس از عبادت در اين زيارتگاه

و نهي بود كه چون دين اسالم قوت گرفت، اين سه زيارتگاه را منهدم كردند .همين منع

يكتاپرسـتي بايـد بــه خـاطر داشـت كـه معاصـران حضــرت لحـاظ از ديـدگاه وات، از

عي يكتاپرستي مبهم نگاه مي كردند. وي بر اين باور است كه به دين او به نظر نو9محمد

و اديـان»رب النوع«عبارت  را در اين مورد نبايد با خدايان اساطير يونان قـديم اشـتباه كـرد

هايي درباره مظاهر خدايان خـود ندارنـد. بـه عقيـده وات، خـدا نيرويـي سامي چنين داستان

و نامق ندارداست كه به شهر يا شيء خاصي تعلّ كه، ،»اهللا«رود، به كار مـي براي او هايي هم

ميو تعيين كننده سرنوشت» قادر مطلق« آن دهد كه اعـراب روشـنفكر هاست. وات احتمال

ميزمان به اين اسامي به ديده تجلّ ميي يك نيروي واحد و بعدها گفتند كـه خـدا نگريستند

تي ندارد؛ زيرا اعراب براي نشان دادن مناسـبات نيز با آن مغاير» دختران خدا«نام دارد. عبارت 99

و فرزندي استفاده مي و پدري باز كلمات خواهري اكردند. و9ين ترتيـب، حضـرت محمـده

مي» آيات شيطاني«پيروانش اجـازه پرسـتش خـدا را در سـه نگريستند كه به آنـان را به اين ديد

و توجهي نداشتند كه اين عمل  ميزيارتگاه مذكور داده است  رود. آنان شرك به شمار

كنـد كـه وات علت عدم توجه مسلمانان به تشخيص اين تضـاد را ايـن گونـه بيـان مـي

و يهوديان به وجود نوعي موجودات ماوراي طبيعي   يعنـي فرشـتگان معتقـد بودنـد مسيحيان

و ديگـر.كه در درجه دوم اهميت قـرار داشـتند و جـن بـه بـاور وات، عقيـده بـه فرشـتگان

و احتمـاالً حضـرتت ماوراي طبيعي جـزء عقايـد اعـراب نيـز بـه شـمار مـي موجودا رفـت

نگريسـتند. البتـه در ها به ديده چنـين موجـوداتي مـي النوعو پيروانش به اين رب9محمد

كند، به ويژه پـس از حملـه بـه قرآن نيز آياتي است كه درستي اين نظر را تا حدي تأييد مي

رب پرسـتش ايـن بـت  و و سياسـتم وات،(اهــالنـوع هـا و80ــ76دار، محمـد پيـامبر ؛ هولــت

.)74ديگران، تاريخ اسالم كمبريج،
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و ثروتمندان، الزم است با نگاه جامعبهتربراي درك تري به اين واقعه نگريست. تجار

زيرا خطـر؛كردندو پيروانش ابراز دشمنيِ كامل نمي9مكه از يك سو با حضرت محمد

و9مبادا حضرت محمـد كه يدندد را در اين مي در اثـر تمـاس بـا منـابع مـاوراي طبيعـي

و عقايد او نشر يابـد. از سـوي  و افكار حكمت بالغه، روزي يكي از افراد بزرگ مكه گردد

، عـدم9هـاي حضـرت محمـد كردنـد كـه يكـي از علـل عمـده فعاليـت ديگر، تصور مي

دنـد كـه او از جمـع تجـاردياو از مقامي است كه در مكه دارد. به ويژه، وقتـي مـي رضايت

بردنـد، بيـرونو هـر روز سـودي فـراوان مـي دارنـد خود در انحصارثروتمند كه تجارت را 

در جرگـه خـود از خطـر او9است. البته آنان تصميم گرفتند بـا آوردن حضـرت محمـد 

و بـا خـانواده آنـا  و به او اجازه دهند كه شريك منافع آنان گردد درنبكاهند ازدواج كنـد.

هاي گذشته خواستند كه به هر نحوي با آيينمي9ضِ اين امتيازات، از حضرت محمدعو

مبـارزه ميـان حضـرت مركزيـت يـافتن علـت پاسـخ از چيسـتي آنان موافقت كند. وات در 

ميو تجار ثروتمند مكه در حول بت9محمد نخستين بار تجاري كـه بـه علـت:گويدها،

و خودخـواهي آنـان بـه علـت غرور ثروت مـورد حملـه قـرآن قـرار گرفتنـ  و خودپرسـتي د

هاي بازرگاني آنـان موجـب بـاال هر چند فعاليت؛برخورداري از ثروت مورد انتقاد واقع شد

توانستند از خود طوري دفاع كنند كـه عمـل خـود را رفتن سطح زندگي مكه بود، ولي نمي

و صحيح جلوه دهند. بعضي از آنان نيز مي د كـه مبـادا در اثـر از ترسيدندر نظر مردم، عادي

و عدههاي خارج مكه به تجارت آنان لطمهبين رفتن زيارتگاه اي ديگـر تصـور اي وارد آيد

ميمي و پشتيباني مردم را جلـب كننـد، توانند بي هيچ وسيلهكردند تنها راهي كه اي حمايت

درخواسـت كردنـد مطـالبي9دفاع از دين قديم است. از ايـن جهـت بـود كـه از محمـد 

و اعتراف كند.د  رباره خدايان بگويد يا به اصالت بعضي از مباني دين قديم اقرار

زيرا آنچـه؛حاضر نبود با تقاضاي آنان موافقت نمايد9از نظر وات، حضرت محمد

دريافت كرده بودند كه پرستش در سه زيارتگـاه را مجـاز» آيات شيطاني«خواسته بودند در 

م نيست نسخ اين آيات چـه مـدت طـول كشـيده اسـت؛ زيـرا دانسته بود. از نگاه وات، معلو

و بهترين منابع در اين باره خاموش هستند، ولي ممكن است هفته هـا طـول ها يـا مـاه نخستين

عـدم9كشيده باشد. به عقيده وات، ظاهراً ادامه آن تا مـوقعي بـوده كـه حضـرت محمـد 

رب امكان توافق را در اين مورد دريافته يا شايد احساس كرده اسـت كـه مـردم بـه كاهنـان
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همالنوع و مي ها به ديد افرادي مساوي و يا احتماالً متوجه شده اسـت كـه طراز او نگاه كنند

و شرك امتيازي قا ل نيستند. از اين جهت، وحي جديدي كه بـريبين نهضت ديني جديد او

و آن را منتشر ساخته است.  او نازل شده بود پذيرفته

مي» آيات شيطاني« وات معتقد است نسخ دهد كه آيين اين سه زيارتگـاه، ديگـر نشان

و مخالفت شديد با حضرت محمد و9از آن پس رسميت ندارد از همين جا آغاز گرديد

و بي بيسردسته مخالفان، تجار ثروتمندي بودند كه امالكي در طايف داشتند تـوجهي شك

و خدايان آنان موجب از دست رفتن تجـ به زيارتگاه شـد. بعـدها تجـار ثروتمنـد ارت مـي ها

توانستند به حضـرت ديگر نيز به آنان پيوستند، زيرا بهانه خوبي به دست آورده بودند كه مي

 حمله كنند.9محمد

و نـاامني وات احتمال مي دهد كه تغيير اوضاع نيز موجب بر هـم خـوردن امنيـت شـده

تي كـه تـا زمـاني كـه بـه سبب گرديده است كه تجار متوجـه ديـن قـديم بشـوند، در صـور 

اي وارد نيامده بود توجه چنـداني بـه آن ديـن نداشـتند. از ديـدگاه وات، موقعيت آنان لطمه

نيز بهانه خوبي بوده است تـا جنـگ بـا تجـار را9ظاهراً اين موضوع براي حضرت محمد

و احتمال مي و مسـيحيان نيـز نسـبت بـ آغاز كند ه دهد كه با گذشت زمان از نظريه يهوديان

بت بت و متوجه شده است كه اگر برضد با ها اطالعات بيشتري كسب كرده پرستي برنخيزد

ها قدرتي بر اين بود كه بت9آنها يكسان خواهد بود. به باور وات، تأكيد حضرت محمد

و روز قيامت از او شفاعت كنند. در واقع، در روز  ندارند كه به بشر صدمه يا سودي برسانند

پرقيامت بت و9ستش كنندگان خود را رد خواهند كرد. مبارزه ميـان حضـرت محمـد ها

و خداي واحد بود. اسالم تصور شـريك بـراي » خـدا«تجار مكه در واقع امر، بر سر خدايان

مي را از بزرگ و اين نظريه در بخش اول كلمه شهادت، يعني ترين گناهان بر ال الـه«شمرد

؛ 104ــ 102ويليام مـونتگمري وات، محمـد در مكـه،؛83ـ80همان،( بيان شده است» الّا اهللا

و ديگران، تاريخ اسالم كمبريج، .)75هولت

در» آيـات شـيطاني«تاريخ مهاجرت به حبشـه را بايـد پـس از نسـخ:گويدوات مي يـا

و 615حدود سـال  آنت، حقيقـيم دانسـت. از نظـر و آشـكار، ولـي داليـل مـاجرا واضـح

ن و نامعلوم است. منابع تمام مقبولهرچند؛خستين درباره جزئيات آن اختالف دارندتاريك

مسلمانان است كه مهاجرت دو بار صورت گرفتـه اسـت. دسـته اول هنگـامي كـه از آيـات 
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و مصالحه حضرت محمد با دشمنانش آگاه شدند بازگشتند، ولي دريافتنـد كـه9شيطاني

و مبارزه شدت يافته است. از نظر وات،  و نارضـايتي اين آيات منسوخ شده هـايي اشـكاالت

در وقـوع ايـن مهـاجرت مـؤثر بـوده، الزامـاً كه به علت نسخ آيات شيطاني ايجاد شـده بـود 

و دوسـتان آنـان تا موجب گرديد9است. همين سياست مخالفت با حضرت محمد تجـار

و ديگر اعضـاي جـوان خـانوادهيدر صدد برآ و عموزادگان هـاي ند كه عرصه را بر برادران

را خود كه مجذوب نهضت دينيِ جديد شده بودنـد، تنـگ كننـد. از يـك نظـر، ايـن عمـل

و از نظر ديگر، مي و نارضـايتي توان نوعي آزار ( موجب نفـرت ويليـام مـونتگمري دانسـت

و سياستمدار،  .)85ـ84وات، محمد پيامبر

 كه طبـق ادعـاي مـدعيان است طبق مشهور آيات شيطاني دو يا سه آيه:گويدوات مي

در19پس از آيه در اميـد9اند محمد. گفتهاست كعبه در مكه نازل شده كنارسوره نجم

در چنـين شـرايطي.و انتظار نزول وحيي بود كه باعث شود تاجران مكـه ديـن او را بپذيرنـد 

الثّالثـة االخـري تلـك الغرانيـقاتافرأيتم اللّات والعزّي ومنـ«بود كه اين گونه نازل شد: 

و انّ  البتـه معلـومـ به گفته وات، بعداً).102(وات، محمد در مكه،»شفاعتهنّ لترتجيالعلي

زيـرا وحـي؛پي برد كه اينهـا جـزو وحـي نيسـت9حضرت محمدـ نيست چه مدت بعد

* أَلَكُم الـذَّكَرُ ولَـه الْـأُنَثى(، آياتدريافت كرد كه به جاي آيات ادعايي دوبارهاصلي را 

 آمده بود.)22ـ21/(نجم)ضيزَىتلْك إِذاً قسمةٌ

)افسانه غرانيق(»داستان آيات شيطاني«و نقد بررسي

و از سـوي مخالفـان هر چند اين داستان به پاره و سيره راه يافتـه اي از كتب تفسيري، روايي

و افسانه و نيز به مدد نكتهاسالم و برگ پيدا كرده اسـت، امـ پردازان قديمي ا پردازان معاصر، شاخ

و تـاريخي حـاكي از آن اسـت كـه ايـن افسـانه يـك داسـتان داليل فراوان قرآني، روايي، عقلي

و برساخته است كه با هدف بي و تعـاليم پيـامبر اسـالم جعلي و9اعتبار جلوه دادن قرآن كريم

ميتوسط شيطان .شود صفتان جعل شده است. در ادامه اين داليل به تفصيل مطرح

ا1  ين دسته از روايات. مخدوش بودن سند

ويز بزرگي بـراي مشـركان در مقابلـه بـا اگر داستان آيات شيطاني صحت داشت، دستا

و هيچ گاه دعـوت پيـامبر مي9مسلمانان در طول دعوت پيامبر پذيرفتنـد. را نمـي9شد
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و فقـط بـه نقـل از كسـاني كـه بعـد از زمـان تاريخ، اين داسـتان سـاختگي را ضـبط نكـرده

در تاريخ نقل نشده كـه كسـي ادعـا كـرده چنينهم.، حكايت شده استاند آمده9پيامبر

و،باشد راخود ناظر اين واقعه بوده ا؛مستقيماً شنيده است آن ز ايـن لذا بر كذب اين داستان

(معرفـت، التمهيـد، جهت يقين قطعي حاصل مي ). بررسـي سلسـله سـند چنـين 1/128شود

ميدهد كه مجموعه راويانرواياتي نشان مي شـود، عبـارتي كه افسانه غرانيق به آنها منتهي

. مطلـب بـن عبـداهللا بـن3. محمـد بـن قـيس2. محمد بن كعب قرظي1از شش نفر هستند: 

مي6. سعيد بن جبير5. ابوالعاليه رياحي4حنطب  دهـد كـه . عبداهللا بن عباس. تاريخ گواهي

(مكـارم شـيرازي، هيچ يك از اين افراد در زمان وقوع اين داستان خيـالي حضـ  ور نداشـتند

متصـل9سلسله سند اين حـديث بـه هـيچ يـك از اصـحاب پيـامبر).22/52تفسير نمونه، 

و تنها به چند تن از تابع انـد، نسـبت داده شـده را درك نكـرده9ن كه زمان پيـامبرانيست

و به سندي كه شاهد قضيه باشد مستند نيست. ابن عباس،بنابراين؛است حديث مرسل است

ا است؛نيز كه اين حديث از وي نقل شده، در سال سوم پيش از هجرت متولد شده  و نيز لذا

(معرفت، التمهيد، ).1/121شاهد اين قضيه نبوده است

اند، نقـل در واقع، اين داستان را هيچ يك از كساني كه پايبند نقل روايات صحيح بوده

و دلبنكرده و مورخاني كه شيفته و غريب بودهاند. تنها مفسران انـد، اخته نقل مطالب عجيب

تـوان بـه علمـاي اهـل تسـنن از باره مـي اند. در اينبه نقل اين حديث جعلي مبادرت ورزيده

و  جمله محمد بن اسماعيل بخاري مثال زد كه در چند جاي كتاب خـود نـزول سـوره نجـم

ميان نياورده اسـت. سجده كردن مسلمانان را ذكر كرده است، اما از افسانه غرانيق سخني به

توان دانست كه تا اوايل قرن سوم هجري اثري از اين افسـانه در ميـان مسـلمانان بنابراين، مي

(رك: همـان،  و بعداً توسط جاعالن وارد احاديـث شـده اسـت ؛ فخـر رازي، 22/521نبوده

).23/237مفاتيح الغيب،

رند، ايـن حـديث گويد: هيچ يك از كساني كه به صحت عمل مشهوقاضي عياض مي

و هيچ فرد موثقي آن را با سند متصل، روايت نكرده استرا نقل نكرده و.اند فقط مفسـران

و كساني كه صـفحات كتـاب  و نادرست عالقه دارند مورخاني كه به نشر هر مطلب عجيب

. پرداختـه آرايند، به نقل اين حديث را با هر مطلب، اعم از صحيح يا سقيم مي در هـر انـد...

و بـي،الح و اخـتالف اين حديث بـا ضـعف نـاقالن و مقطـوع بـودن سـند پـايگي روايـات

مت آن، دستاكلما (معرفت، التمهيد، ويز برخي از .)1/122لحدان قرار گرفته است
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و غير موثـق وابه گفته محققان، راويان اين حديث افراد ضعيف صـدور آن از ابـن نـد

و به گفته عباس به هيچ وجه  محمد بن اسحاق، اين حديث از مجعوالت زنادقه معلوم نيست

و او كتابي در اين باره نگاشته است.  احاديث متعددي در مـورد نـزول سـوره چنينهماست

و سپس سجده كردن پيامبر در هـيچ كـهو مسلمانان، در كتب مختلـف نقـل شـده9نجم

مي»غرانيقهافسان«يك از اين احاديث، سخني از  و اين نشان اين جملـه بعـداًكه دهدنيست

) ).13/194جواد، تفسير آسان، نجفي خميني،افزوده شده است

 . عدم هماهنگي با سياق آيات سوره نجم2

از داليل مهم بر بطالن اين داسـتان خرافـي، خـود آيـات سـوره نجـم اسـت؛ چـرا كـه

عنِ الْهـ(فرمايد: خداوند متعال در آيات آغازين اين سوره مي ينطقُ إِنْ هـو إِلَّـا*وىوما

يوحى يحو اگـر در اينجـا جز وحي چيزي نمي9يعني رسول خدا)؛4ـ3(نجم/)و گويد

اش تكذيب كالم الهي است، در حالي كه شيطان هرگـز بـر شيطان بتواند تلبيس كند، الزمه

ــب(آيــد نمــي خواســت خــدا غالــب ــهكَتَ ــأَغْلبنَّ اللَّ ــا لَ ــلي أَنَ سرإِنَّو ــه ــوِي اللَّ ــزٌ قَ )عزِي
).24(معرفت، تاريخ قرآن،»عزيز يعني آن كه كسي بر او غالب نيايد«)؛21/(مجادله

نويسد: با ايـن حـال، چگونـه امكـان دارد آن دو جملـه آيت اهللا مكارم در اين باره مي

و يا مشركان آن قـد9) از پيامبرتلك الغرانيق العلي وانّ شفاعتهنّ لترتجي( ر گرفتـار باشد

پرستي حماقت باشند كه اين جمله را بشنوند، اما آيات بعد سوره نجم را كه با صراحت بت

و پـس از خاتمـه سـوره، بـا را در هم مي و سـرانجام خوشـحال شـوند كوبد، ناديده بگيرنـد

و  مؤمنان سجده كننـد. حقيقـت ايـن اسـت كـه سـازندگان ايـن افسـانه آن را بسـيار ناشـيانه

ج بي (مكارم شيرازي، تفسير نمونه، عل كردهمطالعه ).22/522اند

تـرين كه ناقد فصيح9بايد گفت، چگونه قابل تصور است كه حضرت محمد چنين هم

و هاي فصحاي عرب است، عبـارتي سسـت را كـه بـا ديگـر عبـارات قرآنـي بـي گفته تناسـب

م و چگونه مضمون آن با و به اشتباه افتد  هـي إِنْ(ضمون آيه ناهماهنگ است، تشخيص ندهد

(اينها23(نجم/)سلْطانٍمنْبِها اللَّه أَنْزَلَماوآباؤُكُم أَنْتُم سميتُموهاأَسماءإِالَّ  هايى نام فقط)

نكـرده نـازلآن بـر حجتىو دليل خداوند هرگزو ايد گذاشته آنهابر پدرانتانو شماكه است

(معرفت، التم ).1/127هيد، است) قابل جمع است؟
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 . تناقض با آيات ديگر قرآن كريم3

شـود؛ بـراي در مقام تطبيق اين افسانه با آيات ديگر قرآن نيز تضـاد عميقـي ديـده مـي

تَقَولَ علَيَنا بعض الْأََقاوِيلِ(؛خوانيممثال، در سوره حاقّه مي لَوينِ* ومبِـالْي نْـهم ثُـم*لَأَخَـذَْنا

اي سخنان را به افترا بر ما ببندد، با قـدرت)؛ اگر پيامبر پاره46ـ44(حاقه/)منْه الْوتينَلَقَطَعَنا 

و سپس رگ قلبش را پاره مي و يكـي او را گرفته كنيم. اين آيه در حدود سال سـوم بعثـت

دو سال پـيش از حادثـه فرضـي غرانيـق نـازل شـده اسـت. حـال چگونـه ممكـن اسـت كـه 

ب9پيامبر و خدا از اين گناه چشمسخني را سـوره چنـين هـم پوشي كند؟ه خدا نسبت دهد

لَحافظُونَ(فرمايد: حجر مي لَه نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا را«)؛9(حجر/)إِنَّا ما هستيم كـه قـرآن

مينازل كرده و ما نيز از آن حفاظت چطـور ممكـن اسـت كـه خداونـد متعـال بـا ». كنيمايم

خـوش اي، ابليس را آزاد گذارد تا قرآن را بـه هنگـام نـزول، دسـتن چنين وعدهوجود داد

و نيز سوره شعراء مي بِه الشَّياطينُ(فرمايد: تحريف نمايد؟ تَنَزَّلَت وما*وما ملَه ينبغي وما

ال«)؛ 211ـ210(شعراء/)يستَطيعونَ و آنان نه يق ايـن كـار اين قرآن را شياطين نازل نكردند

و نه توان آن را دارند ».هستند

قر سازنده ن كريم بر بطالن امثال اين داستان گواهي دادهآاين داستان تصور نكرده كه

آنجـا كـه قرآن راه نخواهد يافـت؛ بشارت داده است كه هرگز باطل در اين9و به پيامبر

.)42/(فصلت)حميد حكيمٍمنْتَنْزِيلٌخَلْفه المنْو يديه بينِمنْ اْلباطلُ اليأْتيه(فرمايد: مي

9. تنافي با مقام عصمت پيامبر4

و اولياي الهـي نفـي و تسلط شيطان را بر انبيا قرآن كريم به طور كلّي هر گونه چيرگي

سلْطَانٌ وكََفى(فرمايد: كرده، مي هِملَيع لَك سي لَيادبع و إِنَّ كيالًبِرَبتـو«)؛65(اسراء/)ك

و خداي تو براي حفاظـت آنـان كـافي اسـت   چنـين هـم ». بر بندگان من هيچ تسلطي نداري

وعَلى(فرمايد: مي عَلى الَّذينَ آمنُوا سلْطَانٌ لَه سلَي كَّلُونَ إِنَّهتَوي هِمبشـيطان«)؛99(نحل/)ر

و به پروردگارشا ميبر كساني كه ايمان آورده بنابراين، پيامبر ». كنند، قدرتي نداردن توكل

و ابالغ شريعت. اين امر مورد اجماع امت است9اكرم معصوم است، به ويژه در دريافت

ربـك(هاي شيطان در او كارگر نيست. ايشان مشمول عنايتو هرگز وسوسه لحكْمِ واصبِرْ

و هرگز خداونـد او را بـه خـود رهـا نمـي ) قرار گرفته48(طور/)فَإِنَّك بِأَعيننَا كنـد. است

و مناسبات كالمي بهتر از هر كس واقـف اسـت؛9پيامبر چنين هم و بر روابط عرب است
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و دو آيـه پـس از توان باور كرد كه آن حضرت تهافت ميان آن عبارت شركلذا نمي آميـز

أَسماء سميتُموها أَنتُم(آن، يعني  هي إِلَّا يتَّبِعـونَ إِنْ سلْطَانٍ إِن من بِها ا أَنزَلَ اللَّهاؤُكُم مآبو

و بـي)إِلَّا الظَّنَّ اسـاس دانسـته اسـت، درك نكنـد. را كه آلهه مشركان را به باد انتقاد گرفته

حتــي اگــر بپــذيريم كــه او ايــن تنــاقض را درك نكــرده، مشــركان چگونــه ايــن تنــاقض را 

(معرفت، تاري ).25ـ24خ قرآن، پذيرفتند؟

و نيز اجماع امت اسـالمي، حـاكي از عصـمت داليقاضي عياض گفته است: ل موجود

آرزوي او مبني بر اينكه چيزي،ل است. از طرفيو پاك بودن او از اين قبيل رذاي9پيامبر

و خدايان مشركان قريش بر وي نازل شود تـا موجـب نزديكـي وي بـا آنـا در مدح بت نها

و نيز اين عقيده كه شيطان بتوانـد خواسـته.گردد، كفر است هـاي خـود را بـه عنـوان قـرآن

و اين گفته كه پيامبر9مبرخدا به او القاء كند، در حق پيا وحي ، خود، بـه9ممتنع است

كف عمد و اين اعتقاد كه بـه اشـتباه اين مطلب را ساخته، بـا مقـام ايـن كـار را كـرده،ر است

اجعصمتش منافات دارد. دالي و و از جريـان كفـر بـه9ماع، مثِبت عصمت پيامبرل است

و چه سهواً دهـد آنچـه مقام عصـمت او اجـازه نمـي.مصون است،قلب يا زبانش، چه عمداً

نيز ممكن نيست كه شيطان راهي بـراي.ت شيطاني باشد، شبيه القائاكندفرشته به او القاء مي

ج و يا خود، مطلبي را كه از انب خدا بر او نـازل نشـده، بـه دروغ بـه تسلط بر او داشته باشد

)بِـالْيمينمنْـه لَأَخَذْنا اْلأَقاوِيلِ، بعضعلَينا تَقَولَ ولَو(؛خدا نسبت دهد كه خدا گفته اسـت 
(معرفت، التمهيد،44(حاقه/ (1/126(.

نآ عصـمت بـر داللـت كـهاييقطعـهادلّـ امـا فرمايد:مي بارهعالمه طباطبايي در اين

 مـا پـس باشـد. صـحيح سندشكه چندهر؛كندمى تكذيبرا روايت اين متن،دارد جناب

 ايـن،عـالوهبه. بدانيم خطايى چنينازهمنزّرا جنابآن ساحت است الزمهادلّآن حكم به

 كـه دهـد مـى نسبتاوبه؛ زيرادهدمى نسبت جنابآنبهرا جهل مراحل ترين شنيع روايت

و نيـاوردهراآن جبرئيـلو نيسـت خـدا كـالم»... العلـى الغرانيـق لـكت« جملـه دانسته نمى

آناش نـادانى ايـن تـازه. است ديناز ارتداد موجبو صريح كفر،كالم اينكه دانسته نمى

و آورده جـابهراآن آخر سجدهآن حضرتو شده تمام سورهتا يافته ادامه قدر  بـاز اسـت

او بـررا سـوره دوبـارهو آن حضـرت شده نازل ئيلجبرآنكهتا نشد خود خطاى متوجه هم

 مـنكه گفته جبرئيل وقتآن. خواند سوره جزءهمرا كفرآميز جملهدو اينو كرد عرضه
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را)...رسـولٍ مـنْقَبلكمنْأَرسلْناوما( آيه جبرئيل اينكه بدتر همهاز.ام نكرده نازلرا آن

 جـا همـيناز.اسـت نمـوده اثبـات مرسـلينو انبيـا همـه براىرا كفر اين نظايرو كرده نازل

مبنـي اند كرده درست حديثاز دفاع منظوربه بعضىكه عذرىو توجيهكه شودمى روشن

در كـه كـرده تصـرفىاودر شـيطانو بـوده لسـانى سـبق حضرتآناز جمله اين«بر اينكه 

 حـديث مـتن نـه؛ زيـرا است ناهگاز بدتر عذرىو باطل،»شده غلطو اشتباه اين دچار نتيجه

(طباطبـايي، دانـد مـى جـايز انبيـا بـراىرا خطـايى چنـين عصـمت دليلنهو گويدمىرااين

.)14/397الميزان،

9. تناقض آشكار با سيره پيامبر اكرم5

و سختي لجاجت برخي بر آن ورزي مشركان بر اند كه پايه اين داستان جعلي، خستگي

جويي حضرت براي رفع اين مشكل بوده است، بـا انـدكي تأمـلهو در نتيجه چار9پيامبر

و شـكيبايي در برابـر توان فهميد كه اين سخن با سيره نبوي كه مملو از تحمل مرارت مي هـا

در9شـود كـه اگـر پيـامبر نيز مطرح مـي پرسشها بوده است، سازگار نيست. اين سختي

و صلح با مشركان بود، چرا زودتر اين كار را نكـرد تـا پيـروانش در راه آيـين انديشه آشتي

 خود آن همه آزار نبينند؟!

بيبا بت9بايد گفت مبارزه پيامبر و آشـتي پرستي يك مبارزه ناپـذير در طـول وقفـه

و آن حضرت در عمل نشان داده كه هيچ و حيات ايشان بوده است و سـازش گونه مصـالحه

شرپرستان حتي در سختانعطافي در مقابل بت دهد؛ چرا كه تمام اسـالم ايط نشان نميترين

مي مسألهدر  تواند بر سر محتـواي اصـلي مي9شود. بنابراين، چگونه پيامبرتوحيد خالصه

(مكارم شيرازي، تفسير نمونه،  ).22/522اسالم به معامله بپردازد؟!

 . عدم انطباق داستان با موازين عقلي6

م ازيبا نگاهي به ظاهر داستان، اين سؤال مطرح شود كه سراينده اين داستان برساخته،

و متوجـه شـده كـه وي آرزوي صـلح بـا9حاالت روحـي پيـامبر  چگونـه آگـاهي يافتـه

پـرداز چگونـه در مجلـس خصوصـي ايـن دروغ چنـين هـم پرورانـد؟ مشركان را در سر مـي 

و پيـامبر  و از مفـاد مــذاكرات آنهـا آگــاه شـده اســت، در حـالي كــه9جبرئيـل راه يافتــه

گزارش آن جلسه را به ديگران نداده است؟! سؤال ديگـر در مـورد نقـش فرشـته9امبرپي

وحي در اين ماجراست. بر فرض كه شيطان توان القاي آيات دروغ بر پيامبر را داشته باشـد، 
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و سـپس ادامـه وحـي را نـازل آيا فرشته وحي صبر مي كند تا شيطان كار خود را انجام دهد

و بعد از چنـد سـاعت، ايـن را متوجه اشتباهش نمي9پيامبركند؟ چرا در همان لحظه  كند

 كند؟ اشتباه را تصحيح مي

و پيـامبر و بازگشـت9در مورد اطالع يافتن مسلمانان حبشه از خبـر صـلح مشـركان

توان پذيرفت كه اين خبر صـلح، بـه سـرعت نـور بـه حبشـه رسـيده، امـا خبـر ايشان، آيا مي

ـ كه طبق اين داستا  و تكذيب آن ـ به آنها نرسـيده اسـت ن در كمتر از چند ساعت رخ داده

و9آنان خود را به مكه رسانده باشند؟ پيامبر عـالوه بـر مقـام نبـوت، شخصـاً از ذكـاوت

تـر شـدن مند بوده اسـت. آيـا هـيچ رهبـر عـاقلي بـا ديـدن فشـرده خردمندي وافري نيز بهره

و در مقابل، افزايش روزبه و اخـتالف در صـفوف دشـمن، روز شكا صفوف پيروان خود ف

ميدست به چنين عقب 9زند؟ از طـرف ديگـر، دشـمني مشـركان بـا رسـول خـدا گردي
و بـدون هـيچ مـذاكره بسيار فراتر از آن بود كه با خواندن دو جمله در مدح بت و توافـق ها

و از شادي سر به سجده گذارند؟ اين در حالي اسـت كـه آنهـا سـجده قبلي، آنها قانع شوند

ميب و از آن ابا داشتند؛ چنان كه قـرآن مـي راي خدا را مبغوض وإِذَا قيـلَ(فرمايـد: شمردند

وزادهم نُفُوراً لما تَْأمرُنَا دجمنُ انَساالرَّحممنِ قَالُوا ولرَّحل و چون«)؛60(فرقان/)لَهم اسجدوا

ن چيست؟ آيا برهركس كه تو فرمان آنان را گفتند كه رحمان را سجده كنيد، گفتند: رحما

و بر نفرتمي ميدهي سجده كنيم؟ ».شدشان افزوده

و شـكيبايي، عقلبه حكم و بردبـار باشـند؛ در تحمـل ، پيامبران بايد بيش از حد صـابر

و هرگز فرار از جبهه را در سر نپروراننـد. اگـر ايـن افسـانه و خاص گردند ضرب المثل عام

ازهنشانيك سرگذشت صحيح باشد،  و تحمـل را اين است كه قهرمان گفتار ما عنـان صـبر

و نيـز بـا  و خسته شده بود. لذا اين مطلب با قضاوت عقل درباره انبيا و روحش افسرده دست داده

(سبحاني، فروغ ابديت،رآنچه از زندگاني آن حضرت در دست داريم، ناسازگا ).332است

 اني بررسي ديدگاه مفسران پيرامون آيات شيط

و نفي آن9الف) احتمال انعطاف پيامبر

اند؛ از جمله اينكـه با مشركان توجيهاتي كرده9برخي از مفسران براي سازش پيامبر

و آهسته تالوت مي9پيامبر و گاه در ميان آن لحظاتي سكوت آيات قرآن را با تأني كرد
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دلمي تالوت آيات سـوره هاي مردم آن را به خوبي جذب كند. هنگامي كه مشغولكرد تا

و به آيـه  والْعـزَّى(نجم بود الـالَّت تُمو مشـركان رسـيد، بعضـي از شـيطان)...أَفَرَأَي صـفتان

و جمله  را در اين» تلك الغرانيق العلي وانّ شفاعتهنّ لترتجي«لجوج از فرصت استفاده كرده

بر كنند9كجي به سخنان پيامبر وسط با لحن مخصوص سر دادند تا هم دهن و هم كار را

و بت (قرطبـي، مردم مشتبه سازند، اما آيات بعد نازل شد پرستي را بـه شـدت محكـوم كـرد

). مرحوم طبرسي نيز در مجمع البيان آن را به عنوان يك احتمال نقـل13/81تفسير قرطبي، 

(طبرسي، مجمع البيان،  ).17/7كرده است

نويسـد: از اينجـا از مفسـران چنـين مـي آيت اهللا مكارم شيرازي در پاسخ به اين گـروه

9اند داستان غرانيق را نـوعي انعطـاف از ناحيـه پيـامبر شود اينكه بعضي خواستهروشن مي
و عالقه پيـامبر نسبت به بت بـه جـذب آنـان بـه سـوي اسـالم9پرستان به خاطر سرسختي آنها

و نشـان مـي بدانند، مرتكب اشتباه بزرگي شده و گـ دهـد كـه ايـن توجيـه انـد ران، موضـع اسـالم

بت را در برابر بت9پيامبر ميپرستي درك نكردهو و مدارك تاريخي كه گويـد: دشـمنان اند

اي از برنامـه خـودو ذره در اين زمينه بپردازند، قبول نكرد9هر بهايي را حاضر شدند به پيامبر

ميعدول ننمود، نديده و يا عمداً تجاهل (مكارم شيرازي، تفسياند ).14/144ر نمونه، كنند

 غرانيقافسانه حقيقت آيات استنادشده در

و نفي آن9ب) احتمال تمايل پيامبر

وإِن كَـادوا(آيـات9طبق افسانه خرافي غرانيق، خداونـد نخسـت در عتـاب پيـامبر

علَينَـا غَيـرَه وإِذاً لَا  تَفْتَـرِيل كنَا إِلَييحأَو عنِ الَّذي نُونَكفْتـيالً لَيخَل أَن*تَّخَـذُوك ولَـوالَ

قَليالً تَرْكَنُ إِلَيهِم شَيئاً دتك لَقَد تْنَاك(اسراء/)ثَب تو«)؛74ـ73؛ نزديك بود تو را از آنچه بر

وحي كرده بوديم، منحرف سازند تا چيز ديگري جز آن را به دروغ به مـا نسـبت دهـي. آن 

و اگر نبو د كه پايدارت كرده بوديم، نزديك بود كه اندكي بـه آنـان گاه با تو دوستي كنند

دل» ميل كني و آن گاه كه او را 52نگران يافت، براي تسلي خاطر وي آيـات را نازل فرمود

 سوره حج را نازل نمود.53و

هاي ناصحيح از اين دو آيه بايد گفت اين آيه نه تنها گواه اما در رد اين گونه برداشت

آن حضرت به مواضع مشركان است، بلكـه دليـل روشـني اسـت بـر اينكـه در بر عدم تمايل 

و تثبيت الهي، پيامبر هرگز حتي در معـرض چنـين لغزشـي نيـز قـرار نگرفتـه9پرتو لطف
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كنـد. آيه تثبيت مقام عصمت انبيا را ثابت مـي«نويسد: است. آيت اهللا معرفت در اين باره مي

و روشنگ ر راه پيامبران است، شامل حال انبيا نبود، لغـزش اگر عصمت كه همان عنايت الهي

و نفوذ طاغوتيـان در ايجـاد جـو مناسـبو انحراف به سوي بدانديشان امكان داشت . قدرت

و حساب تـرين افـراد شده است كـه ممكـن اسـت شايسـته با اهداف پليدشان آنقدر گسترده

ك و به سوي آنان جذب شوند. صرفاً عنايت الهي است ه شامل بندگان صـالح فريب بخورند

و آنان را از وسوسهمياخد و دسيسهشود ميها بـه هـر حـال، دارد.هاي شيطان در امان نگاه

و اين بـه دليـل  ال«آيه تثبيت داللت دارد بر اينكه لغزشي انجام نگرفته ي امتناعيـه اسـت»لـو

(معرفت، تاريخ قرآن،(اگر نبود، چنين مي ).25شد)

ب 53و52از ايـن مـاجرا، آيـات9شدت يافتن حزن پيامبر اكرمعد از گفته شده كه

والَنبِـيرسـولٍمنْقَبلكمنْأَرسلْناوما(سوره حج در تسلّي خاطر آن حضرت نازل شد:

واللَّـه آياته اللَّهيحكم ثُم الشَّيطانُيلْقيما اللَّه فَينْسخُُأمنيتهفي الشَّيطانُ أَلْقَى تَمنَّى إِذاإِالَّ

يملعيمكلَ. حعجييما للْقطانُيتْنَةً الشَّيينَفلَّذيلفقُلُـوبِهِمـرَضةِ مـيالْقاسومهدر)قُلُـوب ،

و حالي كه سوره حج و در آن به اموري چون امر به حـج به اتفاق همه مفسران، مدني است

ميجهاد سخن رفته اس ها پس از افسانه جعلي غرانيـق شود كه اين آيات سالت. پس روشن

 تحقق يافته است؛ چرا كه اين افسانه بنا به قول مدعيان در سال پنجم بعثت رخ داده است.

و پايـدار خـدا در ميـان پيـامبران خبـر قرآن كريم در آيات يادشـده، از سـن ت ديرينـه

و آرزوي مي و آن تمناي پيشبرد اهداف پيـامبران موفقيت در هـدايت مـردم از جانـب دهد

و شـيطان گاه نوبت مداخله است؛ آن و جـن بـا ايجـاد مـانع بـر سـر راه صـفتانِ شيطان انـس

و نابود كـردن رسوالن خدا فرا مي و محو رسد. از آن پس، زمان فرا رسيدن امدادهاي الهي

سننقشه و اين يك ي گذشـته بـوده اسـتاهـت الهي در ميـان تمـام امـت هاي شيطاني است

.)338(سبحاني، فروغ ابديت،

 نتيجه

.آيداز آنچه گذشت نتايج زير به دست مي

1» و برسـاخته بـراي يا داستان آيات شيطاني يكي از داستان» افسانه غرانيق. هاي جعلـي

اسـت» قـرآن كـريم«و تضعيف موقعيت كتاب آسماني9تخريب شخصيت واالي پيامبر
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و مخالفان اسالم طرحكه از سوي برخي معاند و ان و بـه وسـيله برخـي مورخـان ريزي شـده

و حديثي گنجانده شده است.  مفسران ناآگاه به تدريج در بين آثار تفسيري

و تاريخي نشان مـي2 دهـد كـه ايـن افسـانه، يـك . داليل فراوان قرآني، روايي، عقلي

و اعتباري ندارد. و صحت و برساخته است  داستان خرافي، جعلي

و معاندان قرار گرفته است تا با بـزرگ.3 نمـايي اين داستان دستاويزي براي مستشرقان

و نيـز عصـمت پيـامبر  و برگ دادن به آن، اذهان مردم را نسبت بـه كتـاب الهـي 9و شاخ
نوشته سـلمان رشـدي» آيات شيطاني«هاي مذموم، كتاب مشوش نمايند. از جمله اين تالش

و نويسنده مرتد آن هـم باشد كه با پشتيبانيمرتد مي و توزيع شد اكنـون تحـت استعمار تهيه

 حمايت آنان است.
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